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Kickstart your career
in a global company

Bliv kontorelev: Kickstart din karriere
hos Novo Nordisk
Vi har fingeren på pulsen, og vi er i konstant udvikling. Vil du stå med os? Bliv kontorelev hos Novo
Nordisk.
Som elev i Novo Nordisk er du en del af en global og succesfuld virksomhed, hvor du bliver udfordret fagligt og personligt. Sammen
med et engageret team er du med til at skabe gode resultater, der forandrer liv.
Du får en grundig faglig uddannelse, der giver dig et godt afsæt til din fremtidige karriere.
Er du klar til en spændende og travl hverdag, hvor ingen dage er ens?
Uddannelsens opbygning:
• Rotationsforløb, hvor du stifter
bekendtskab med 3 forskellige afdelinger af
8 måneders varighed
• Et elevforløb i f.eks. indkøb, produktion,
marketing, kommunikation eller HR
• Elevtiden skifter mellem skole og praktik
med 3 obligatoriske skoleophold og 3
valgfagsmoduler fordelt over 2 år samt en
afsluttende fagprøve
Det får du hos os:
• En karrierestart med spændende
udfordringer
• En elevtid der varer 2 år
• En detaljeret uddannelsesplan for dit
elevforløb
• Et netværk af omkring 350 andre elever
samt kollegaer fra ind- og udland
• Mulighed for at tage ekstra kurser samt
videreuddannelse f.eks. HD eller
akademimerkonom, hvis krav hertil opfyldes
• Elevkurser og arrangementer, hvor
personlig udvikling og teambuilding er i
fokus
• En bred variation af opgaver

Det forventer vi:
• At du har en god eksamen fra en 3-årig
HHX, STX+ EUS5 eller EUX Business
• At du er kvalitetsbevidst og serviceminded
• At du har kendskab til de fleste
programmer i Office-pakken
• At du er nysgerrig efter nye opgaver og
indstillet på forandring og udvikling,
eftersom vi er en virksomhed der er
konstant foranderlig
• At du er indstillet på rutineopgaver
• At du har modet og kreativiteten til at være
deltagende i kreativ idéudvikling – for vi
værdsætter engagerede elever
• At du er flydende i skriftligt og mundtligt
engelsk, og at du sågar har det på A- eller
B-niveau
• At du har erfaring fra f.eks. fritidsjob eller
udlandsophold

Noget for dig – se mere på:
novonordisk.com/kontorelev

